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VOMI-Scholing subsidie – Spelregels 
 
Wat houdt de subsidieregeling voor mij als werkgever / HR in? 
Deze subsidieregeling houdt in dat werkgevers van de VOMI Vereniging een compensatie kunnen 
krijgen voor de training van hun medewerkers. De training moet ná 3 maart 2021 begonnen en vóor 
30 september 2022 afgerond zijn om in aanmerking tot komen voor een tegemoetkoming van de VOMI 
Vereniging. Elk VOMI-lidbedrijf heeft hiervoor door de VOMI Vereniging een budget toegewezen 
gekregen.  
 
 
Waar is de subsidieregeling voor bedoeld? 
Deze subsidieregeling is in algemene zin bedoeld om door middel van scholing te voorkomen dat 
werknemers hun baan verliezen. De VOMI Vereniging heeft specifiek voor de medewerkers in de 
procesindustrie een aanvraag ingediend en gehonoreerd gekregen. 

 
Hoe hoog is de tegemoetkoming? 
Dat hangt af van de prijs van de training in kwestie.  

� Voor trainingen met een waarde tussen de 150 en 499 euro krijgen werkgevers een 
tegemoetkoming van 84 euro.  

� Voor trainingen met een waarde tussen de 500 en 1249 euro krijgen werkgevers een 
tegemoetkoming van 280 euro.  

� Voor trainingen met een waarde hoger dan 1250 euro krijgen werkgevers een tegemoetkoming 
van 700 euro.  
 

De ‘nieuwe’ tarieven van onze trainingen voor VOMI-leden zijn binnen dit subsidieproject dus: 

Naam training Ledenprijs Ledenprijs na 
tegemoetkoming 

Leidinggeven aan kleine groepen (MIM I) € 2.260,- € 1.560,- 
Leidinggeven aan teams (MIM II) € 2.140,- € 1.440,- 
Bedrijfskundige aspecten van leidinggeven (MIM III) € 2.140,- € 1.440,- 

Sitemanagement € 2.950,- € 2.250,- 
Opleiding Werkvoorbereiding in de industrie (WeVo) € 4.250,- € 3.550,- 
Stops & Shutdowns € 895,- € 615,- 
Werken in Projecten € 395,- € 311,- 
Projectmanagement € 1.620,- € 920,- 
Masterclass Optimalisatiemodel VOMI € 450,- € 366,- 
De (operationeel) medewerker als ambassadeur € 690,- € 410,- 
De (operationeel) medewerker als begeleider € 370,- € 286,- 
Risicomanagement € 395,- € 311,- 
Contract Awareness € 395,- € 311,- 
Complexe Onderhandelingen € 395,- € 311,- 
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Hoe kan ik aanspraak maken op deze tegemoetkoming? 
 
Aanmelden voor een training 
1. Je kan nieuwe deelnemers op de normale manier aanmelden via het aanmeldformulier op de 
VOMI Academie website.  

1.1 Bij het aanmeldingsformulier vink je aan dat je een VOMI-lid bent en voor deze training gebruik 
wil maken van de VOMI-Scholing subsidie. Let hierbij wel goed op of jouw bedrijf nog budget heeft! 

1.2 De VOMI Academie factureert het reguliere bedrag, dus zonder korting. Deze factuur dient door 
jouw bedrijf te worden voldaan. 

2. De VOMI Academie verstuurt vervolgens een deelname- en toestemmingsverklaring naar jou, die 
door de deelnemer(s) ingevuld en ondertekend moet worden (dus beide pagina’s moeten getekend 
worden). De ingevulde en ondertekende deelname- en toestemmingsverklaring moet daarna – 
samen met een kopie van het identiteitsbewijs - naar de VOMI Academie gestuurd worden, dit kan 
naar: sandy.kolman@vomi.nl en elsbeth.verveld@vomi.nl.  

Let op! Deze deelname- en toestemmingsverklaringen zijn specifiek ingericht per training. Heb je medewerkers voor 
verschillende trainingen aangemeld? Let dan goed op dat je het juiste formulier invult. Wij sturen jou alle benodigde 
formulieren op. 

3. De VOMI Academie controleert de deelname- en toestemmingsverklaring vervolgens op 
volledigheid en zorgt ervoor dat dit document bij de VOMI Vereniging terecht komt en informeert jou 
hierover.  

4. Zodra de training afgerond is door de betreffende werknemer, wordt het proces vervolgd (zie 
onder het kopje ‘na afloop van de training’). 

 

Aanspraak maken op tegemoetkoming voor reeds afgeronde training 
1. Om met terugwerkende kracht aanspraak te maken op een tegemoetkoming voor de 
trainingskosten van medewerkers die vanaf 3 maart 2021 een training bij ons zijn gestart, kan je ons 
‘gewoon’ de ingevulde deelname- en toestemmingsverklaringen plus kopie identiteitsbewijs 
toesturen van deze werknemers.  
 
Let op! Deze deelname- en toestemmingsverklaringen zijn specifiek ingericht per training. Heb je medewerkers voor 
verschillende trainingen aangemeld? Let dan goed op dat je het juiste formulier invult. Wij sturen jou alle benodigde 
formulieren op. 

2. De VOMI Academie controleert de deelname- en toestemmingsverklaring vervolgens op 
volledigheid en zorgt ervoor dat dit document bij de VOMI Vereniging terecht komt en informeert jou 
hierover.  

3. Zodra de training afgerond is door de betreffende werknemer, wordt het proces vervolgd (zie 
onder het kopje ‘na afloop van de training’). 
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Na afloop van de training 
1. Na afloop van de training moet de betreffende werknemer een prestatieverklaring invullen.  

2. Deze prestatieverklaring moet wederom door de werknemer(s) ingevuld en ondertekend worden.  
Let op! Deze verklaring is uniform. Echter, moet je hier wel duidelijk aangeven om welke training het ging. Hoe doe je 
dit? Het formulier wijst zich vanzelf. 

3. De ingevulde en ondertekende prestatieverklaring moet daarna naar de VOMI Academie gestuurd 
worden. 

4. De VOMI Academie controleert dit document op volledigheid en zorgt ervoor dat dit document bij 
de VOMI Vereniging terecht komt. De VOMI Academie informeert jou als dit gebeurd is. 

5. Als de VOMI Vereniging besluit dat aan alle voorwaarden is voldaan keren ze aan jouw bedrijf de 
tegemoetkoming uit. Dit gaat buiten de VOMI Academie om. 

 

Hoe vaak kan ik een beroep doen op de tegemoetkoming? 
Dat is afhankelijk van het budget dat door de VOMI Vereniging is toegewezen aan het respectievelijke 
VOMI-lidbedrijf. Deze verdeling is tijdens de ALV bekendgemaakt. Een werknemer mag binnen dit 
subsidieproject aan maximaal 3 trainingen deelnemen. 

N.B. Als in november 2021 blijkt dat lidbedrijven hun budget niet volledig benutten, wordt door het 
projectsecretariaat van de VOMI Vereniging bekeken welke andere lidbedrijven behoefte hebben aan 
extra budget. 

 

Welke trainingen komen in aanmerking voor de tegemoetkoming? 
Zie de lijst van trainingen van de VOMI Academie eerder in dit document, mits ze ná 3 maart 2021 
zijn begonnen en uiterlijk 29 september 2022 succesvol zijn afgerond.  

 

Disclaimer 
De subsidie is toegekend aan de VOMI Vereniging. De voorwaarden worden door de VOMI 
Vereniging bepaald, niet door de VOMI Academie. Op geen enkele wijze kan een eventuele 
niet-toekenning van de vergoeding op de VOMI Academie worden verhaald. 
 
Mocht je vragen hebben m.b.t. de uitkering van de subsidie is het handig om contact op te 
nemen met het projectbureau via VOMI-Scholing@trisolis.nl.   


